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Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar
som gäller barn sökbara
(S2019/02544)
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har genom remiss
anmodats att yttra sig i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden får härmed
lämna följande synpunkter.
Socialstyrelsens förslag till författningsändringar i syfte att stärka skyddet för
barn som riskerar att fara illa är mycket välkommet. Att enkelt kunna ta del
av eventuella tidigare anmälningar och förhandsbedömningar av dessa bör
vara en självklarhet när socialtjänsten ska ta ställning till om en anmälan
rörande ett barn ska leda till utredning. Ett system där det inte är tillåtet att
spara uppgifterna om tidigare anmälningar elektroniskt och hålla dem
sökbara ger oacceptabla skillnader i möjligheten att kunna skydda barn från
att fara illa. Det är inte rimligt att likhetsprincipens upprätthållande för barn i
behov av skydd i praktiken blir beroende av storleken på kommunen,
personalomsättning eller enskilda socialsekreterares minne.
Samtidigt ska även andra intressen beaktas och skyddas – i detta
sammanhang av behandling av personuppgifter är det särskilt enskildas
integritet som står på spel. Detta intresse skyddas även av de stränga reglerna
om sekretess för uppgifter om enskilda inom socialtjänsten. Enligt aktuella
sekretessregler ska barnskyddsintresset väga tyngre om detta ställs mot
intresset av att skydda integriteten för barn eller vårdnadshavare. Juridiska
fakultetsnämnden i Uppsala anser inte att det finns några skäl att göra någon
annan bedömning när det gäller behandlingen av personuppgifter.
Socialstyrelsen har i sin rapport lyft fram konflikter mellan olika intressen
och rättigheter och avvägt dessa. Särskilt betydelsefullt är Socialstyrelsens
påpekande om att integritetsskyddet för enskilda faktiskt kan anses öka
genom förslaget. Då pärmar med uppgifter om många andra barn och
familjer inte behöver avsökas i undersökning av om det eventuellt finns
tidigare anmälningar rörande ett visst barn, skyddas många andras integritet.
Genom förslaget ökar samtidigt möjligheterna att rätt bedöma det aktuella
barnets behov av hjälp och skydd.
Juridiska fakultetsnämnden i Uppsala välkomnar och tillstyrker därför
förslaget i dess helhet.
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Förslag till yttrande i detta ärende har upprättats av biträdande
universitetslektor Therése Fridström Montoya. Yttrandet har på delegation
avgivits av Juridiska fakultetens dekanus, professor Anna Singer.
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